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wrzask
ubrania rozrzucone na pod∏odze
jak dachy przedmieÊç jaros∏awia. tu
te˝ nie zapuszcz´ fundamentów, skoro
zabudowuje moje wn´trze wrzask
a gorzkie w ustach to farba drukarska
na jego przezroczystych wizytówkach.
znaki wodne, firmowe, pewne jak kolejny
wiersz kolejowy: stukot, tasowanie
sosnowych lasów, wahade∏ko rytmu,
autohipnoza, znieczulenie zanim
znów tam pojad´. przedtem w oknie, sam:
noc przeciw stanom zjednoczonym Êwiat∏a,
Êwiat, bo nie Êwieci. wi´c robi´ kolejny
pokój przedzia∏em, z którego wychodz´
na dwór, na dworce mroku. chocia˝ jeÊli
mam byç miejscem, gdzie stoj´, wol´ jednak tu,
bowiem kolej jest wrogiem: rwie kolejne nitki
po∏àczeƒ. polska B : daleki kraj,
zak∏ad zamkni´ty w Êwi´ta. by∏em stamtàd,
ciàgle jeszcze uciekam, bardzo êle zlepiony
z ci´˝aru by∏ych rozmów i ma∏opolskiego
niegdyÊ uporu przy tej, z której zosta∏ wrzask.
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co jednak mówi´, ma byç ruchem, zwinnym
Êwiat∏em na szynach. mo˝e wtedy z∏oÊç
nie chwyci, ˝e to o niej. po was, specjaliÊci,
od ma∏ych ojczyzn, jest inna liryka:

miasteczko uduszone wielkà p´tlà snu,
sanu, szyn bez po∏ysku, kr´càce si´ wokó∏
trzeszczàcej belki szosy E4. dom w chuÊcie
drzew zardzewia∏ych, ostre ˝ywop∏oty
ognia wroÊni´te pod skór´. ukryte
jak teraz g∏os pod wrzaskiem. zdaje si´, ˝e zawsze
êle gra∏em w ludzi. pola cia∏a jasne
bardziej ni˝ te za oknem pospiesznego, ni˝
no˝e zwrotnicy, która tnie na pó∏
powolnà drog´. jad´ i stuka to twoje
nasypane do Êrodka: pogryziony ˝wir
pomi´dzy podk∏adami, dr´twe drewno, dwutakt
kó∏, szum za drzwiami. za du˝o. dlatego
wypluç to chcia∏em, wysypaç ze Êrodka
- nie wysz∏o, ciàgle chrz´Êci. dalszy ciàg jest w∏aÊnie
nieciàg∏y: uk∏adanka podk∏adów, kolejne
szczeble rozwoju tej trasy. i czas
wybieraç torowiska: czyje bardziej Êlepe.
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Ênieg jakby pachnia∏ wapnem
Ênieg jakby pachnia∏ wapnem je czystà ziemi´ gryzie
p´dy roÊlin tunele d˝d˝ownic wreszcie nasze
wyrwane z korzeniami szosy dokàd jedzie
ten obraz z zaplutym b∏otnikiem g∏oÊnikiem Ênieg ju˝ ma
usta wytopi∏ sobie ˝e nie je ˝e buduje
upija si´ na placu budowy szcza pod p∏otem
roztopy majà ˝ó∏tobràzowy kolor
piasku wracajà do korzeni mowa trawa
g∏odne d˝d˝ownice Ênie˝yca karmicielka
zatapia szos´ w piasku on hoduje kolejne
warstwy dyskryminacje krytyka polityczna
jest emanacjà tej mikrogeologii
nowych ust w ka˝dej warstwie a tylko te sà nowe
które si´ od was wreszcie odgryzà ukochani
które wyznaczà kontakt kiedy piasek zaroÊnie
Ênieg trafne szosy najwy˝sze estakady
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seans
seans otwiera si´ jak olimpiada
w Calgary: serià b∏ysków z ruchomej choinki
trybun, bo wi´cej nie pami´tam. zapis
aktu zapisu. Êrodki, materia∏y
szpiegowskie. najwa˝niejsza by∏a bia∏a kreska
na wznak na Êrodku ekranu: niezdrowy,
jodowy kolor. potem przebija∏ spod spodu
jak starta stal ze Êladów ∏y˝ew. g∏os
w∏àcza∏ si´ pierwszy. spiker zagdakiwa∏ ciemnà
wizj´, nazywa∏ skoki, odejmowa∏ punkty.
cich∏ te˝ ostatni. tutaj jest inaczej:
pog∏os, powidok. odwrotne kolory,
dêwi´ki na wstecznym. jaka szkoda, ˝e
nie dysponujà paƒstwo dwubarwnym odbiorem,
który by to oczyÊci∏. peeling? prosz´, z∏uszczam
g´sie skórki z ekranu, tr´ go przedramieniem,
elektrycznà szczoteczkà w∏osków. i odchodzà
najpierw reklamy – bale w zielonej butelce,
dialogi nad bràzowà. nowe telefonie,
zmiany nazw starych sieci. brak idei. jest
miÊ coccolino, mi´kkoÊç by wilkinson sword,
ociec praç lÊniàcà klingà proszku. invest bank.
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na jego izochronie jeszcze wype∏niacze:
b∏´kitny balet ∏awic do muzyki,
wczeÊniej plansze z kwiatami. osypane py∏ki
czarno-bia∏ych pikseli ujawniajà dno,
a pod nim kreci pyszczek. podziemne nap´dy
powierzchniowych defektów. i b´dzie tak samo
z opisywanà telewizjà. szum
kipiàcy w garnku kineskopu, niesmak
na widok jego patetycznych kopu∏,
d´tej architektury. w koƒcu przyjdzie krach:
któryÊ seans otworzy si´ jak chore brzuchy
betonowych pancerzy. jak usta na jod,
jak s∏oje Êci´tej wiÊni, gdzie razem z kuzynem
szuka∏em potem daty osiemdziesiàt siedem,
jak usta do kawa∏u: czerwone i Êwieci?
barszcz ukraiƒski. jak brudne plandeki
radzieckich ci´˝arówek w czarnobylu albo
usta tych, którzy sprzàtali, na wiatr.
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program
o czym na wietrze szumià momentalnie
rozsypujàce si´ wierzby, gdy ojciec
na dachu macha dràgiem od anteny, albo
o czym ucicha fonia czterech pancernych (a go∏a
t∏ucze tam ciàgle w dekiel w∏azu)? co
przebija z tego prochu
podbudowy
gdy nie my nià jesteÊmy, bo podówczas seria
pytaƒ b´dzie zaiste koszàca. na przyk∏ad:
co ryje zmarszczki w lodzie twarzy, co losuje
∏y˝wiarzom noty, ˝e z ich cyfr uk∏ada si´
ciàgle ta sama sta∏a? co nas ma
za elektrony, bity? a co z drugiej strony
w co którymÊ zmienia wartoÊç, aby chwiaç
tym fa∏szywym porzàdkiem? rozbraja systemy
totolotka i gie∏dy, nie pozwala dotknàç
dalszych miejsc po przecinku. wznosi, buduje fale
czarnych i bia∏ych kropek, dywersyfikuje
wersyfikacje szumu, co z natury by∏by
równomiernie kipiàcym mlekiem? wiecznie mokrà
gipsowà zawiesinà? z drugiej strony co
jest zag´stnikiem bia∏ych sklepieƒ, wiàzaƒ
gotyckich podniebienia? ano szum: sz, szszsz.
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piasek
piasek pod przezroczystà powiekà – ale ˝eby
jakieÊ mrugni´cie, zmarszczki mimiczne, to nie.
w szklanych jelitach piasek. w mechanizmach nieba.
czy˝by zanadto przetrawiony, starty,
aby zadzia∏a∏? piasek pod p∏ytami
chodnikowymi, ubity doÊç mocno
aby nie myÊleç, ˝e to uchylne klapy.
lecz nagle
obrót
kwarcowych trybików.
któryÊ zaskoczy. i jaki pi´kny zjazd,
jak szeroko otwarte krecie perspektywy:
piasek trzeszczàcy w z´bach, przegryzanie si´,
sterowanie w ten sposób obrotami z´batek.
piasek w jelitach, w mechanizmach ziemi,
bo co na górze, to na dole. wi´c
czy˝by tak samo nieskuteczny? piasek
zwiàzany w betonowych konstrukcjach, w produktach
prosto z krzemowej doliny, w szkle, w Ênie
na temat kretów, w rzekach, sterujàcy ich pràdem.
wi´c jednak. szum bitowy. niech wystarczy, ˝e jest.
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anad

a nad tym Êcie˝ki, g∏adkie trawniki,
nadbudowa,
nad tym b∏´kitne wie˝owce kondensujà Êwiat∏o.
nad tym zielone inny rodzaj. czerwieƒ
jest tylko w nas i w niebie. w s∏oƒcu, które podkr´ca
pi∏ki kontrastu. nad tym wielka gra o anteny,
radia i telewizji, maszty wielkich ˝aglowców
telefonii nad wielkà, acz nieczystà wodà,
pokrytà ∏uskà szumu. tak oto wesz∏a era
wodnika, tyle plusów Êwiat∏a odbija si´
w wielkiej nieczystej, tyle nowych idei,
pomaraƒczowych zacieków. a nad tym
przez zag´szczony eter przebija si´ transmisja
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nadawca

uwaga, nie ma takiej fali. no to
mo˝na ruszaç z programem. tu rozg∏oÊnia radia
wolny gnostyk. tu d˝ingiel przebija si´ przez b∏oto
cegie∏ Êwiata i prawie s∏ychaç, jak wi´ênie, plàcze si´
w spieczonej glinie, stiukach, betonie, zaprawach,
wewnàtrz omija ziarnka piasku. s∏ychaç
najpierw nieziemskà rotacj´, potem wyjÊcie
na prostà, takim gi´tkim glissandem w gór´. goÊç,
który to komponowa∏, umia∏ sprawiç, ˝e znaczny
procent naszych s∏uchaczy kojarzy t´ sekwencj´
z wrogoÊcià do materii. i s∏usznie mówimy
„goÊç”, skoro ta muzyka jest obca, skoro same
niedotykalskie instrumenty wzi´∏y udzia∏
w nagraniu. choçby taki theremin, eterofon,
organy telluryczne. ostatnie wiadomoÊci:
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tego g∏osu te˝ nie ma, bo ju˝ ubrudzi∏ si´
w l˝ejszych frakcjach materii: to jest matematyce,
falach radiowych, powietrzu. ju˝ nie b´dzie celnym
pos∏aƒcem. nasze stacje zu˝ywajà si´,
nasze transmisje wi´znà we wrzasku eteru,
nadawczy satelita macha ju˝ czerwonymi
skrzyd∏ami baterii s∏onecznych, i trze
w ose∏k´ atmosfery, chocia˝ wcale
go na poczàtku nie by∏o. taka próba
godzenia si´ na martwe okolicznoÊci koƒczy
program. uwaga, nie ma takiej fali.
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defekt
psu∏o si´. wÊród post´pów w sztuce regulacji
trz´s∏o obrazem. pami´ç, czyli zamieç,
Ênieg, ko˝uch na ekranu niejadalnym mleku
zalewajàcym twarze. albo te˝ na odwrót:
jasno widoczne og∏uszone g∏owy,
ich karpia mowa za Êwiecàcym szk∏em.
w koƒcu w likwidowanym akwarium ekranu
nasta∏a ciemnoÊç. wi´c demontowa∏o si´
zepsuty telewizor, oglàda∏o wn´trze,
kolejne pi´tra elektrycznych osad.
kolor sztucznego drewna, z∏ote Êcie˝ki: jesieƒ
poÊród b∏´kitnych, okràg∏ych wie˝owców.
zapowiedziane tak miasta przepala∏y si´ w∏aÊnie,
popió∏ osiada∏ na Êcianach i spada∏y
obcià˝one nim tynki, tabliczki z nazwami
najszerszych ulic. zostawa∏o to,
co pod spodem: kreskowe kody cegie∏, taÊmy
zaprawy zapisane kurzem. taki m´tny
materia∏, wygaszone kineskopy Êcian.
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dno
jeszcze nikomu takiej pieÊni. ˝eby ju˝
tak˝e nikomu. kiedyÊ szed∏by tu szyfr. na trzeszczeniu
pod∏óg tajnego nadajnika, kryty
ogniem w nad´tych lampach, krzykiem cyny (cinis)
roztapianych po∏àczeƒ. tak, rwa∏yby si´,
zosta∏bym sam, lecz inaczej: na grzbiecie stojàcej
na bacznoÊç fali. ca∏a czarna woda
st´˝a∏aby w powierzchni´ noÊnà. w magnetyczne,
ukoÊne lodowisko pe∏ne Êlepych Êladów
(jak w starych kineskopach, z katherinà witt)
i nie grz´z∏aby w p∏ucach, w kaszlu. a tak p∏ynie
tylko opis. od Êrodka. popielenia oka
wewn´trznej strony. bo màci tam czerwieƒ,
prawie bràz ˝y∏ek wokó∏, drucików – nie stary
blask. to punkt wyjÊcia. dalej mam nim graç? to konstruuj´
plansze perspektyw, pe∏ne pomocniczych
linii. t´ coraz g´stszà, lepkà siatk´ t∏a.
rozbieg, sztuczne rozp´dy. ano w∏aÊnie. taki
ja teraz zatrzymany, ˝e trzeba rusztowaƒ,
a z nich dopiero skosu jak zje˝d˝alni. mia∏aÊ
za oknem te pajàki metalowych rurek.
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pustych, jeÊli nie liczyç tego, co si´ skrapla,
umyka w omówienia. ten szkic gubi nazwy,
ja gubi´ nazwy osobno. bo teraz
tylko symetrii wierz´. zawartoÊç spuszczona
jak woda ze starego akwarium. dope∏nia
deszcz – na te wodorosty w butach, na meduzy
foliowych toreb. z góry sine niebo
chlapie nadmanganianem potasu, oczyszcza
pole. stàd fiolet, jak telewizyjne
Êwiat∏o na pustych Êcianach, w matowym ekranie
sto∏u, w herbacie pitej pod akompaniament
coraz wi´kszych zatajeƒ. z nich wyl´g∏y si´
rozmowy pe∏ne szumów (woda, czajnik czy
hydraulika sàsiadów?). i ju˝ ca∏a wspólna
przestrzeƒ, wielkie otwarcie, nagle przemieniona
w ciasnà studzienk´ praskiego podwórka.
co tam be∏ta∏em na dnie? idàc w gór´, ci´˝ko,
po zap´tlonych schodach, trajektorià jak
rozchwiane wiadro, co mog∏em wnieÊç? co
ulewa∏em po drodze? g∏owy kropel w ciemnej
piwnicy nie wymyÊlà. czy patrzeç w ten dó∏, w dno?
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studnia

1.
widaç jà bia∏o na bia∏ym, gdy halogen
wspina si´ po wapiennej cembrowinie, ∏apie
za kostki, za metalowe koƒcówki sznurowade∏,
obramowania dziurek w butach. widaç
przez wielki b∏´kit pancernego szk∏a,
na którym dziwnie ma∏o Êladów. wielka wina
deszczu, wielkie pijaƒstwo winem deszczu, chwiejnoÊç
spojrzenia. potem krok w kredowe ko∏o
ze Êwiat∏a i spadania, i oto si´ marszczy
niewidoczna dotychczas ka∏u˝a. zszywa si´
z domyÊlnym falowaniem na dole. fastryguje
styki: syk lamp, wysoko podÊwietlonà par´.
a potem gdzie by stamtàd nie wyjÊç, to deszcz. asfalt od niego
zgina si´ pod Êwiat∏ami autobusów. ko∏a jakby
pod znacznie ni˝szym ciÊnieniem, albo wr´cz
ju˝ troch´ zanurzone. ze spadaniem zszyte.
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2.
o studni, ziemi przezroczystej, gi´tkiej, si´ zacz´∏o.
o chwianiu nad nià. to od zapatrzenia
w wielkà wymian´ okien: zrzuty szyb, otwarte
z∏amania tego drewna wokó∏. pisa∏bym
„futryna”, ale nie, podobno jestem trudny,
a tu sam obraz b´dzie zaawansowany:
˝e zwierciad∏o pikuje powietrznym goÊciƒcem,
Êcie˝kà spiralnà, splàtanà jak oddech,
jak oddech rozdzielonà w zderzeniu (ju˝ dwa,
ju˝ osobne od∏amki, ∏uski. z kuli, z oczu).
dopóki o tym nie wie, w obrocie rejestruje
szary tynk, potem ˝ó∏ty, z restauracjà ty∏em.
pustà od Êrodka ceg∏´. zaÊlepione drzwi,
w oknach och∏apy blachy. rdzy napi´te mi´Ênie.
szron si´ z nich sublimuje. uwznioÊla. do muzyki
sfer ni˝szych, choçby kraty wywichni´tej z zawiasów
ciàgni´tej po betonie, w rogu chyba startej
do jej krwi: b∏ysku czcionki z nieznanà literà.
˝eby nikomu pieÊni takà czcionkà.
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który to martwy sezon
który to martwy sezon przewija kolejne
iksy podartej paj´czyny? obraz
wiotki, prawie statyczny: ˝adne tam stawonogi
deszczu porozgniatane o szyb´, obecnie
najoczywiÊciej stacjonarnà. ruch
pochodzi∏ bowiem z zewnàtrz. które zamkn´∏o si´,
które to zewnàtrz pokaza∏o mi rewers
bramy. z rdzà i nitami. uprawia∏em demonta˝.
coraz lepsze narz´dzia, coraz ostrzejsze p∏yny
(ten odrdzewiacz sam kr´ci). coraz bardziej poziome
ósemki z drutu, skuteczniejsze wytrychy.
a˝ zazgrzyta∏o, obróci∏o si´.
który to znowu˝ obrót spraw (popadam
w dygresje, permutacje, jakby obrysowujàc
futryn´ mi´kkim o∏ówkiem paj´czyn)
nieodzownà z´batkà zahaczy∏ o wychwyt
albo innà zapadk´. urz´dnik w wahad∏owym
drzwi obrotowych mechanizmie rozkr´ci∏
remont. który roz∏o˝y∏ skrzyd∏a okienne i drzwiowe
do lotu w opisanà wczeÊniej studni´ podwórka.
studzienk´ raczej, bioràc pod uwag´ kratki
odp∏ywowe, tak sztywno wrysowane w niebo,
˝e gdy cokolwiek pada, to naznacza. i
do tej pory ˝r´ kwasem si´ z tym nieba pi´tnem.
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które to niebo
które to niebo odwróci∏o spojrzenie
na drugà stron´: czerwieƒ, acz bez przesady,
jak owini´ty t∏uszczem mi´sieƒ. ten˝e
przeciw mnie obróci∏o, zacz´∏o naciskaç.
ja jego presjà jestem naznaczony, i
stàd pewna nadmiarowa solidnoÊç. stàd sztywnoÊç.
która to sztywnoÊç skrywa podst´pne zm´czenia
materia∏u. co trzasnà, gdy przyjdzie wielki mróz
predestynacji, okrutne zero kalwina. i nic
mi tu o literówkach! co si´ napisa∏o,
ju˝ i tak znaczy. choçby ten dziwny obraz
kosmicznej zamra˝arki, stopujàcej ruch
ciep∏ej materii. w który to obraz nie ja
celowa∏em, lecz kontekst, w nim bowiem mi´so, zimno,
a dalej Êwiat∏o z góry. zsumuj, jest zamra˝alnik.
pod którego to siedzàc bia∏ymi nawisami
nie pisz´ o religii, bom zam´czony tym niebem,
okiem wprawionym w trójkàt p∏etwy rekina. los,
który to nie lÊni. Êwiat, który nie Êwieci
inaczej, ni˝ matowà ˝arówkà m˝awki, czterdziestkà.
owszem, i taka razi, wiszàc na mokrym kablu.
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które to Êwiat∏o
które to Êwiat∏o stanowi problem, bo zawsze
znaczy∏o tajemnicze promieniowanie z samej
góry. a jeÊli jest radioaktywne,
jeÊli jest przy tym „iks” lub „twarde”, jeÊli
jest jak zapalne ognisko soczewki,
to jak tam, którà tkankà, patrzeç? gdybym
mówi∏ tu j´zykami mistyków-imienników,
jak poniektórzy, by∏by pi´kny spór
cia∏a z astrofizykà. czuj´ bowiem si´
najoczywiÊciej nieprzystosowany
do podró˝y przez pró˝ni´ wysokà j´zyków
liturgicznych, gdzie w sposób niemo˝liwy furkocà
sprane choràgwie ognia. nad g∏owami,
to jest na miejscu ducha. który jeÊli jest
w powtórzeniach, to czemu dost´pny nam j´zyk
uznaje je za b∏´dy? jeÊli w permutacjach,
to czemu monotonnie gnà si´, topià dyskietki
cia∏a, odczytywane przez ognistà lup´?
widocznie z którejÊ strony pod∏o˝ono b∏´dnà
technologi´. a jak to si´ naprawia? jakà
konwersjà, których danych? bo nie doÊç je przeczuç
ponawracane w stron´ naszych oczu.
tymczasem fantastyka teologiczna zamiast.
i martwy sezon, w którym nie sposób zgadywaç
jaki pràd, promieƒ przejdzie przez zm´czonà
przestrzeƒ wewn´trznà. na nià sk∏adajàce si´
Êcian wygaszone kineskopy. ciemne
filtry, ponak∏adane na kolejny obrót.

22

obrót
obrót. teraz uwa˝aj: powtórz´, odbij´
jak t´ pi∏k´ powietrza w ˝yle szklanej rurki.
co dzieli si´, zbyt mocno potrzàsana. wiem:
te˝ sztuczka, poziomnica. bo trzeba wywa˝yç
ruch artretycznych zwrotnic, wreszcie przepchnàç si´
przez ten ciasny obiektyw wiecznie rozp´dzonej
stacyjki „tunel”. Êmieszna magistrala
spóênieƒ, mi´knàcych torów. cel jeszcze nie w tym
przedziale, akapicie. tutaj tylko wzrok
i szk∏a na wierzchu: jeszcze jedna stacja
filtrów, jeszcze przes∏ona, bo skàd to bezdêwi´czne
Êwiat∏o, które uderza w elewatory, w piersi
matowej blachy? skacze w ramiona? ze szkiców
(mo˝e albumów: hopfer)? pustych notatników,
samych spektrów historii w p∏ynnej atmosferze
odwil˝y. Êliskiej (Êlicznej) stacji docelowej.
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o ko
to tylko oko ale mój bo˝e co za oko
prawie alkohol za ciemnà butelkowà od kurzu
szybà przedzia∏u. zmàcone wi´c w relacji
warszawa-kraków. w innych odpychaniach. pociàgi
w antystatycznej ziemi pog∏´biajà mu ciemnà
dolin´ lini´ drog´ w obie strony w dó∏
co to za oko êle wprawione w trójkàt
po∏amanych odcinków celujàcych w dwa miasta
co to za oko jeÊli z tej g∏´bokoÊci notuje
przegrupowania chmur luki w ich szyku
szare blaszane Êniegi ostrza ka∏u˝ wreszcie
pola ugry ugory ˝ó∏tego Êwiat∏a. jak rdza
sp∏ywa z szyn podpisuje podk∏ady schody schody.

24

***
cofnij ten obrót, Êwiat∏o. obni˝ajàca si´
po splotach szklanych spiral zakr´tko wielkiego s∏oja.
otwórz si´ – stàd, od strony wygotowanej gumy,
rys na kraw´dzi horyzontu, sp´kanej
uszczelki pomaraƒczowego nieba, skoro w∏aÊnie
idziemy w gór´.
jak pleÊƒ, jak fermentacja.
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alba
pobudka w dusznym oknie, w zaciÊni´tych
zas∏onach. i dzieƒ w proszku, w ∏apaniu oddechem
drobin cementu. za oknem od Êwitu
dyskutujà z metalem: ten krzyczy, spod m∏otków
sypià si´ twarde samog∏oski. jak
oni w tym pyle? a˝ nagle na chwil´
cisza. balkony, straszne wy moje balkony,
na czym stan´∏o? pytanie za trzy punkty
oparcia. na czekaniu, a˝ przyjdà z naprawd´
szczytnà pobudkà: zacznà zdejmowaç z powietrza
alt aluminium, gard∏a rusztowania,
ca∏à konstrukcj´. zejdà po niczym, tratujàc
brz´k, metaloplastyk´, spawaczy zimne ognie.
26
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obiektyw
powinienem powiedzieç o tym, co wywo∏uje
i o tym, co utrwala w plecach sztywne klisze.
jest niewidzialny osprz´t i zgina mnie, jakbym
pozowa∏. a tu obrót, druga strona spustu,
soczewka jako twarde podbicie tej mgie∏ki
antyrefleksu. mydlanych fioletów
i mdlàcych ˝ó∏ci. tego, co màci êrenice,
co si´ pokrzywia ustom a cia∏o ustawia
troch´ inaczej, a˝eby zosta∏o
za progiem, i w dodatku ni˝ej, przykucni´te:
nie pe∏noprawny goÊç w ich dobrych domach,
raczej pstrykacz-amator na rodzinnej stypie.
nie jemu piç na te nogi: pierwszà, drugà, ca∏e
urzàdzenie, co wró˝y w potrójnym rozkroku:
ma fotografi´ zamiast delf holenderskich, greckich,
wró˝enia z nazwisk, z fusów czcionki, z dna.

28

wiersz to mechanizm w czarnej, plastikowej trumience,
zwyk∏a, obskurna camera, w niej rozk∏ad
Êwiate∏. szybkoÊç, precyzja, nawet jeÊli zdr´twia∏
palec na spuÊcie migawki. a wy
gadacie wcià˝ o liniach papilarnych, tarciu
o metalowy przycisk, omskni´ciach, zadrapaniach.
pewnie, ˝e to ∏atwiejsze ni˝ szyfry soczewek
i ogniskowych. tyle, ˝e o niczym,
mechanizm o tym nie wie. pos∏usznie rozbija
bry∏y (niech b´dzie jeszcze czarno-bia∏y) na
proszek, mia∏ Êwiat∏a. sypie. tym w´glowym py∏em
sztucznego p∏uca. szepce rastrem, niewidzialnà
ziarninà ciszy: ˝e on jest, nie ja.
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zimny wiersz

Sweet Thames, run softly till I end my song
/T. S. Eliot, The Wasteland/
w pubie pytanie o londyn. tam nie ma
mg∏y – ca∏à ju˝ wypi∏em. s∏odka rzeka
nie nadà˝a z produkcjà swojej bia∏ej frakcji
ta, prze∏kni´ta na zimno, psuje akcent, be∏ta
b∏oto tej mowy, buduje z bagnistej
ceg∏y koloryt wiersza. lepkie ciasto
gzymsów, ci´˝ar piaskowca, terakoty. z∏y
wapieƒ, bo do wewnàtrz chowa twarz kolumny,
patrzàcym prezentujàc kamienisty zadek.
mur lustrem ludzi. ale to przemilczeç
przez body language, bardziej ˝ywe plecy
wieczoru. przez pragnienie, by któryÊ kolejny
dzieƒ powióz∏ g∏´biej w powieÊç: flota kilkunastu
cmentarzy popchnie bark´ tramwaju wzd∏u˝ ulicy
obozowej, wczorajszy zaÊ obóz w´drowny
zadokuje w akwariach zimnych mieszkaƒ. tam
kawa, zm´czenie, zakoƒczonej kany
epilog: woda w ustach. jak wprowadziç zam´t
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w sukcesy ognia, którym si´ wypalam
od Êrodka? wolno wchodziç w jego nieme prawa
bo tylko z wierzchu j´zyk. potem idzie
w bia∏e pokoje – nieudomowione
zwierz´ta: ka˝dy dom pusty jak donne,
smutny jak larkin. poczàtek wiercenia:
szk∏a, pióro, kartka, stó∏, pod∏oga i
szczeble, warstwy. pod nimi przezroczysta ziemia,
chwiejne, p∏ynàce lustro, gdzie ˝adna brytania
nie zarzàdza falami. ca∏kiem jak ten stró˝
na saksach, instalacja alarmowa obcej
wody, tak˝e si´ budz´ aby mierzyç
stan swojej czerni. ˝aden guinness. piana
na ustach Êcieka do wewnàtrz. tam, gdzie
przeciw wysokim oknom czarnego przedÊwitu
coÊ liczy w ka˝dej cyfrze Êniegu. prom
czy kana∏, czy atlantyk i morze pó∏nocne
którejÊ godziny wystàpi ze Êcian
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pada
pada Ênieg, bagdad pada. ˝adnych teledysków
z zimnej wojny za oknem. nikt nie obwiàzuje
flagà ∏ba dziadka mroza. zresztà którà? padajà
pijacy i kolejne forty chodników: stró˝ jednak
mniej uparty ni˝ fedain. poza tym to transmisja
nocna, wi´c dywanowy nalot bia∏ej flagi
odbywa si´ bez przeszkód. pada Êwiat∏o,
cienie latarni znaczà miejsca zrzutu
który przyspieszy upadek najnowszej
linii obrony wiersza polskiego, bo ten
nie radzi sobie nawet z politykà
mocarstwa Êniegu. padajà nazwiska,
tytu∏y, wydawnictwa. bo zima si´ jeszcze
nie podda∏a i w przestrzeƒ Êle otwarty ogieƒ
wiatru. strof pustostany bez przerwy na oddech,
celu, szczerbinki, wykusza. gdzie rytm
który po∏knie to wszystko? a jeÊli to ten?
chroƒ, generale zimy, przed tym, co w nim straszy.
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okr´˝na elegia do boga, czyjego boga, w czasie choroby
˝arty, ˝e mniejszoÊç masoƒska. no wliczy∏bym si´, literalnie
smakujàc slogan o wielkim Êwiata budowniczym,
ceglanym bogu, gorzkim jak py∏ na pospieszanych
do niewczesnego ∏opotu transparentach warg.
powiedzieç chcia∏em: spierzchni´tych, i z pismem goràczki na kruchej
licówce b∏ony Êluzowej. ale to tak˝e nie to,
za dobre, kiedy moda na sztuk ∏àczenie. litera
wcina si´ w Êcian´. elegia jest politycznym grafitti,
szramà na takim porzàdku, który mnie spotka∏. stàd py∏,
piach w p´cherzykach p∏ucnych, jak w zimnej, przeszklonej klatce.
a schody, a klucze do piwnic. melodie kanalizacji
i rytmy kluczy do skrytek, albo i pi∏owanych
k∏ódek, goràcych brzeszczotów. ta chwiejnoÊç pod ka˝dym mieszkaniem,
rur zad∏awione prze∏yki. ch∏ód czarnej rzeki, wilgotne
m∏oty, widmowe ekipy. i wiem, i wiem, czyje zlecenie,
smakujàc Êliskie slogany o budowniczym. wi´c tylko
taka modlitwa: by nie by∏ wcià˝ rozkuwaniem mi Êcian
od wewnàtrz i gruzem, i py∏em, który si´ sypie na ∏ó˝ko.
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amok
zimno w pokoju, poÊpiech i twoje stukanie
nie u∏o˝one w rytm podró˝y: jest
budzik i trzaski prostujàcych si´
mebli i szyby sztywna membrana nag∏aÊnia
szelest ka∏u˝y dartej oponami. stop
wszystko, niech wreszcie ruszy z∏oÊç, wody p∏odowe
odwil˝y. pr´dzej niech niedokoƒczona
nitka drogi dop∏ynie do êród∏a. bo Êwit,
dojrza∏ pokój na po˝ar. nag∏a r´ka
na drzwiach o∏ówkiem zaznacza wzrost ognia
przeciwko skrzy˝owaniom, z których wczoraj budzi∏
klakson. wzbudzony, skoro jeszcze roisz
si´ od czerwonych kartek czarnych ksiàg, gdy jeszcze
trwa spis (a jeÊli krótki, to spisek), gdy dla tych
którym alkohol mikrofonu zatka∏
prawdziwe usta wznosisz inwersyjny
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pomnik, architektur´ militarnà: wielki
porzàdek gdzie kolumny biegnà przez
dwa zapuszczone pi´tra: najpierw gard∏o
potem j´zyk – to póki j´czysz o odjeêdzie
nie Êpij, poÊciel si´ w poÊpiech zanim ruszy
pociàg, byk, wszystko˝erne zdanie wszyte mi´dzy
linijki szyn, to zimne wynurzenie
z terytorialnych wód deszczu cia∏ obcych
s∏ów w prostym szyku wagonów. wi´c znowu
pociàg i ogrzewanie pulsujàce jak
zwolniony odruch lustrzanki. i za to
zdanie wykupisz wierszom wy˝szà wersj´
Êlepoty: w jednym klatk´ i powidok
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envoi
czy zgodzisz si´ na miejsce w tych linijkach? w parzàcym
oczy upartym poblasku, w ciàg∏ym tasowaniu
zaognionych kart Êwiat∏a? które, je˝eli spojrzysz
pod kàtem, trzecim okiem kamery, aparatu,
czy choçby przez soczewk´, która twojej nokii
nadaje rzeczywiÊcie rybi wyglàd, spadajà
sponad górnej kraw´dzi ekranu. z∏y dotyk
bezosobowej r´ki? a dlaczego patrzysz
poprzez klasyfikacj´? przeciwskuteczne loty
jasnych twarzy plus ciemnych, lecz i b∏yszczàcych p∏aszczy.
talia jest foliowana. chocia˝ ju˝ rozwarstwiona
od ciàg∏ego u˝ycia. i na ekranie te kartki,
w∏aÊciwoÊci papieru. lecz tym razem od Êrodka,
od rozwarstwieƒ czytane. od rozklejonych rogów.
czy zgodzisz si´ na miejsce, w którym losujà si´ w oczach
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˝y∏ki w kolorze lawy i dziwne trafiajà si´ s∏owa
niby migawki z miltona w b∏´dnym czytaniu blooma?
widzisz, tak˝e bym umia∏ zszywaç to wszystko z nazwisk
(chocia˝ to brzydkie wyrazy) gdyby nie to, ˝e nie umiem
przyznaç s∏usznoÊci tej dykcji. je˝eli ju˝, to imiona.
bo tylko do nich mo˝na podchodziç z w∏asnym kluczem
intonacyjnym. zatem pozwól, sprawdzimy na twoim
t´ mechanicznà chrypk´. to sztuczne Êwiat∏o. to wejÊcie
w krzywe struktury. testuj´, w jakà mam form´ uzbroiç
to podstawowe pytanie: czy zgodzisz si´ na miejsce
jak nó˝ pomi´dzy kartkami albo te˝ wektor przez ca∏e
wewn´trzne plàtawisko? lecz to ju˝ nie jest do ciebie,
to jest do czytelnika. ale mam drugie przes∏anie
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rubik
rubik mrozu jak tynk ust poematu: zimne
krystalizacje, paj´cze odnogi
p´kni´ç w powietrzu. w jego p´cherzach, p´cherzykach.
medyczna metafora, chirurgiczna ∏apówka.
w sam raz na kubik gazu. taki autokomentarz:
kubek gazu jak oddech poematu. do dna,
do zamarzni´tej ziemi pod rotundà,
do rur, gadzich szkieletów. osadów na nich. wr´cz osad:
ni˝ej archeologia, z wierzchu brukowa kostka
kodu. jak knebel poematu. bo
jak˝e to opowiadaç w gotowych terminach.
(znaczenie staropolskie: trudnych sytuacjach,
pe∏nych atrakcji takich, jak samozatrzaskowe
drzwiczki z tektury lub plotki, ˝e norwid z wasilewskà
i z której strony na to nie patrzeç – brukowiec
albo telenowela. nià rozjarza si´
rubin mrozu jak ekran poematu. ∏adunek
wybuchowy tej marki. jak i emocjonalny:
tak kiepsko, ˝e i zwiàzki odpadajà w przedbiegach.
reebook mrozu jak rozbieg poematu. calgary,
lillehammer i turyn. takie synonimy.
dopasujcie je sobie do bie˝àcych historii,
albo i nie. poemat wcià˝ przecie˝ w proszku, w Êniegu,
kubrak mrozu jak po∏y poematu. rozpi´te,
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zagarniajàce. co tym razem? no, pouczy
rabin mrozu jak mentor poematu. zmieniaç
g∏oski, wybieraç te w∏aÊciwe. aby
sz∏o dalej, bez powtórzeƒ, we w∏asnym alfabecie,
bez s∏ów, które brzmià, jakbyÊ podpisywa∏ cyrograf.
jak ich zresztà uniknàç? na przyk∏ad gdy spóêniony
mówisz dentystce: zàb mnie boli, jestem?
wiert∏o mrozu w próchnicy poematu. wietrzy
kanalizacj´, by si´ uniós∏ gaz.
p∏acz od mrozu jak zomo poematu: pierze
najdok∏adniej. tak czyÊci, ˝eby w kontrze brzask,
blask, kwas, gaz na ulicach. który niesie, a
nie wysadza rotundy niby szarej plomby
z amalgamatu. ot i w∏aÊnie – s∏owo,
które wyjaÊnia: amalgamat, stop,
a wi´c roztopiç. niech p∏ywa narybek
mrozu, który jest z ikry poematu. a
wolne to tylko, cokolwiek niesie, zniesie:
nie kawior, ale rybie p´cherze z niego. wi´c nie smak,
ale taca z niesmakiem. byle tylko szarpnàç
sp∏awik mrozu i haczyk poematu. rwàc
˝y∏k´ tak, jak ∏aƒcuchy celulozy, jak z´by.
wi´c c´gi mrozu kontra korzeƒ poematu.
tkwiàcy w dziàs∏a kieszonce. w nadmienionym powy˝ej,
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jak i wsz´dzie, niesmaku. który jak robak mrozu
przegryza karty poematu. dlatego
to nie musi byç w ksià˝ce, lecz w innym medium: gaz, pràd,
zwiàzane elektrony. rubik, ubik, reboot,
radio mrozu pod butem poematu: trzask
rozdeptywanych mikrofonów. p´ka
niewód na ryby szumu. raban mrozu w g∏oÊnikach poematu skrzeczy „jeszcze, jeszcze”
frazom zimnej litanii. repetycje mrozu
w powietrzu poematu jak trzaskanie kostek
w wysokiej szklance, na wie˝y kasyna.
a tam orz´ski Êwiate∏. tam omu∏ki
mroku. wszystko na d∏ugich, hazardowych w´dkach.
karty mrozu w rozdaniu poematu: jakie
tym razem przysz∏y? brak koloru ch∏odu
na r´ce poematu. a patrz mu na r´ce
zamiast przyklepaç, bo to gra do niezbyt
dobrej miny. rozrywka, tak: eksplozje mrozu
na strz´py poematu, na dalsze uk∏ady
// i tu nale˝y zaczàç czytaç do poczàtku
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Notka :
Pawe∏ Kozio∏, ur. 1979. Autor tomików Czarne kwiaty dla wszystkich oraz
W p ∏ a w ( S t a r o m i e j s k i D o m K u l t u r y, Wa r s z a w a , o d p o w i e d n i o 2 0 0 3 i 2 0 0 5 ) ,
a tak˝e formy poetycko -internetowej low fidelity (www.lowfidelity.prv.pl).
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